
 
 

 

 

 

6. Strategii care facilitează citirea labială 
 

Pentru ca mişcările buzelor dumneavoatră să poată fi urmărite 

eficient, când vă adresaţi unei persoane cu deficienţă de auz respectaţi 

următoarele reguli: 

1. Staţi la acelaşi nivel fizic cu persoana căreia vă adresaţi, ori de 

câte ori este posibil; 

2. Aveţi grijă să aveţi mereu dumneavoastră lumina din faţă; 

3. Nu staţi la distanţă mai mare de 1m -1,5 m faţă de persoana care  

vă citeşte buzele; 

4. Evitaţi să faceţi mişcări bruşte, să vă întoarceţi, să realizaţi şi altă 

activitate când vorbiţi cu cineva care vă citeşte buzele;  

5. Nu uitaţi că există cuvinte care pot fi foarte greu citite pe buze 

(de ex. gară, gest, casă); 

6. Nu uitaţi că citirea buzelor este o activitate obositoare.  

Amintiţi-vă acest aspect atunci când vorbiţi mai mult timp unei    

persoane cu deficienţă auditivă; 

7. Obiectele ţinute în gură (ţigară, guma), schimbă aspectul vorbirii. 

Unii oameni pot fi „citiţi pe buze” mai greu. 

8.  Uitaţi-vă în oglindă şi închipuiţi-vă că trebuie să fiţi citiţi de pe 

buze: închideţi sonorul televizorului şi încercaţi să înţelegeţi ce se 

vorbeşte; 

9. Citirea buzelor este foarte grea şi cere multă concentrare. Un 

copil care citeşte pe buze oboseşte repede şi îşi pierde atenţia 

foarte uşor. 
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Ce trebuie EU să fac pentru a juta o persoană cu deficienţă de 
auz  să-mi înţeleagă vorbirea? 

 
 

1. Am grijă să fiu în lumină şi la distanţa potrivită (nu mai mult de 

1,5 m) astfel încât interlocutorul meu să mă vadă fără efort; 

2. Stau întotdeauna cu faţa la cel cu care vorbesc; 

3. Aştept până este atent înainte să încep să-i vorbesc; 

4. Vorbesc clar şi cu o viteză acceptabilă; 

5. Vorbesc „la obiect” şi evit schimbările bruşte de subiect; 

6. Când este cazul folosesc repere vizuale, scriu numele, etc. 

7. Nu conduc discuţia doar pentru că eu sunt cel care  aude mai 

bine; 

8. Nu răspund eu în locul  lui, ci îl întreb în aşa fel încât să fiu înţeles 

uşor; 

9. Nu-mi acopăr niciodată gura, nu mă întorc cu spatele şi nici nu 

plec în timp ce vorbesc. 

 

 

 


